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CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
 

SÚMULA Nº 17/2022 

 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 

o Conselho Estadual de Alimentação Escolar do RS, realizou Reunião Ordinária 

Presencial/Híbrida, na Sala de Reuniões do CEAE na SEDUC. Presentes à Reunião: 

Presidente Berenice da Costa (FEAPAE-RS); Vice-Presidente Ana Lice Bernardi e 

Patrícia Fogaça (CRN2); Elivelson Rodrigo Colissi (ACPM- Federação); Fábio Dullius 

e Raquel Fidelis (CPERS); Márcia Fraga e Rodrigo Venzon (SEDUC); Marta Tomazi 

Kny (AOERGS); Fabia Bernardes (ASSERS), convidados da SEDUC: Nutricionista RT 

Elaine Rodrigues. Participando Online: Luciana de Assis Brasil e Ângelo Oliveira 

(ACPM- Federação); Juçara Dutra (CPERS). Berenice inicia a reunião dando boas-

vindas à Conselheira Patrícia, demonstrando a importância da sua indicação como 

representante do CRN2 e,  por ter vínculo com a Emater-RS, pois assim poderá 

facilitar a interlocução das instituições que compõem o Conselho. A partir de 

documentos e relatórios da SEDUC enviados ao colegiado, foi debatido tema da  

utilização dos valores da complementação financeira do Estado pelas Escolas e a 

dificuldade da utilização dos valores federais. Para registro, Berenice explica 

Informativo com resumo dos recursos do PNAE – Transferências FNDE 9ª parcela: 

valor R$5.903.060,64 (cinco milhões, novecentos e três mil, sessenta reais, sessenta 

e quatro centavos); acumulado do ano valor R$53.127.545,76 (cinquenta e três 

milhões, cento e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, setenta e seis 

centavos); saldo conta corrente data 30.09 valor R$32.219.638,88 (trinta e dois 

milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e oito reais, oitenta e oito 

centavos). Importante ressaltar que os valores do FNDE não estão contemplados os 

rendimentos financeiros do período. Utilização do Cartão PNAE com data 05.10 – 

Total Empenhado/Enviado às Escolas R$63.245.736,32 (sessenta e três milhões, 

duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais, trinta e dois centavos); 

Total Pago a Fornecedor R$44.140.100,53 (quarenta e quatro milhões, cento e 

quarenta mil, cem reais, cinquenta e três centavos); Saldo a Pagar/não executado 

R$19.105.635,79 (30,20% do valor recebido). Esses dados demonstram que as 

escolas não priorizam a execução dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE. 

Berenice discorre sobre os valores informados ao colegiado, cita como exemplo a 

ETE Parobé (Porto Alegre) a qual tem condições de infraestrutura apropriadas, 

cozinha completa, organização dos documentos, estoque de gêneros, merendeiras 

em número suficiente para o atendimento à demanda, cardápio executado, mas 

seguem com recurso do FNDE acumulado na Conta Cartão, executando somente o 
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recurso estadual para aquisição dos produtos da alimentação escolar. O CEAE tem 

tratado desse tema com o Setor de Alimentação Escolar, procurando esclarecer os 

fatos, na busca de alternativas para vencer as dificuldades que as escolas têm em 

executar os recursos do PNAE. Elaine esclarece que as escolas estão sendo 

orientadas a adquirir a alimentação escolar primeiramente com os recursos federais, 

visando reduzir o saldo na Conta Cartão. Esclarece que o repasse estadual é de 

R$0,80 centavos e R$0,36 centavos transferido pelo PNAE (variável de acordo com a 

modalidade de ensino). Berenice entende que os recursos são públicos, e que o 

controle e a fiscalização são necessários para garantir o atendimento aos estudantes. 

Em relação à reunião do dia 15.10, Ana Lice esclarece que a partir de demanda do 

CEAE, com o Diretor Guilherme e a presença da Nutricionista R. T. Elaine, foi discutida 

a proposta de redistribuição de saldo existente na conta PNAE. Na ocasião, Elaine 

apresentou estudo prévio da proposta com a redistribuição de recursos em parcelas 

extras. PROPOSTA da utilização do saldo de 2021 (R$ 5.210.193,21 – cinco milhões, 

duzentos e dez mil, cento e noventa e três reais, vinte e um centavos), será executada, 

conforme tratado na referida reunião. As transferências serão a partir da 8ª parcela/ 

setembro, 9ª parcela/outubro e 10ª parcela/novembro. Berenice solicita que relatórios 

sobre essa demanda sejam enviados por e-mail ao CEAE, para acompanhamento da 

execução dos recursos. Juçara informa que fizeram caravana do CPERS pelo Estado 

em outubro e muitas escolas informaram falta de merendeira. Elaine esclarece que 

em setembro recebeu questionamentos, no período que houve um “gap” dos contratos 

terceirizados e houve o encerramento no final de agosto, na maioria das 

Coordenadorias e nem todos foram firmados no começo de setembro, mas ao longo 

do mês de setembro. Em algumas CREs houve o período entre 10 e 20 dias sem 

esses profissionais terceirizados, e que a Coordenadoria da Porto Alegre, onde o 

vencedor era o mesmo, já foi feito um acordo e não ficou sem atendimento. Berenice 

destaca que é muito importante o trabalho realizado pelo CPERS, pois é impossível o 

CEAE estar em todos os lugares fiscalizando, acaba sendo uma complementação das 

informações. Considera importante que Juçara informe quais as escolas que 

relataram o problema, para que possamos verificar junto à SEDUC. Assuntos Gerais: 

a) finalizado o texto da “Carta aos Candidatos”, onde foram elencados vários tópicos 

para enviar ao próximo Governador como sugestão das demandas necessárias. Tais 

como: Formação Continuada nas Coordenadorias, suporte administrativo e 

pedagógico; formação dos Conselhos Escolares, devido a importância que tem, pois 

são responsáveis por homologar a Prestação de Contas do PNAE; Agricultura Familiar 

direcionar editais de chamada pública específica, sistematizar ações para aquisição 

dos produtos através dos agricultores e produtores; previsão orçamentária com Plano 

de Metas e prazos para execução e entrega de obras nas escolas com ênfase nas 

escolas indígenas; garantir que todas as escolas tenham o necessário condições de 

infraestrutura para elaboração da alimentação escolar, entre outros temas. b) Ângelo 

coloca a importância de ter um agente financeiro na escola. c) Márcia faz a reflexão 

de que os servidores são tratados como se fossem o mal da educação e que os 

recursos são esgotados ali e acabam sendo a mão de obra barata, sendo que a 

comunidade escolar era mais participativa. Berenice argumenta que essa 

interlocução, a ACPM-Federação historicamente fazia esse movimento junto aos 
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candidatos e ao governo, porém atualmente tem direito a 08 cadeiras no CEAE e 

nesses dois últimos anos apenas 03 participantes efetivos. Assim como a falta de 

participação dos representantes de estudantes – UGES. Berenice esclarece que 

quem tem atribuição de chamar as Instituições ausentes é a SEDUC. O Conselho, 

dentro de suas atribuições já comunicou a Secretaria sobre a falta de participação dos 

Conselheiros dessas duas instituições. d) Patrícia questiona se tem alguma 

perspectiva de saldo ou devoluções de recursos do PNAE. Berenice esclarece que 

as escolas estão sendo orientadas pela execução dos recursos e que as Licitações e 

Chamadas Públicas estão no prazo legal. e) Roteiro de Visitas nas escolas em 

novembro: 01/CRE-Porto Alegre e 04/CRE-Caxias do Sul. Não havendo mais 

assuntos a tratar, Berenice encerra a reunião e a Secretária Executiva Letícia finaliza 

a Ata que será enviada por e-mail para aprovação na próxima reunião e assinada nas 

reuniões presenciais do colegiado. 

 


